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”Uttryck er från era Hjärtan och sänd Kärlek till Barnen!” 

Var hälsad, Kära Familj! Och detta är verkligen en oerhört glädjefylld tid och också en tid fylld av 
framgång! Utströmmandet av Kärlek – under Vårdagjämningen, före den dagen och idag är 
meditationerna riktade mot Vatikanen och det som snart kommer att inträffa – det gör verkligen den 
skillnad som behöver göras, för att kunna röra oss framåt mot den Gyllene Tidsåldern, för att kunna 
slutföra allt som ligger framför oss. Nu tycker ni kanske, eftersom era nyhetsmedia inte har rapporterat allt 
som ni hör har hänt – eller kommer att hända – att saker och ting rör sig ganska långsamt. Men det är 
precis tvärtom!! 

Inte bara tiden kollapsar – så att saker också sker fortare enbart av den orsaken – speciellt i de länder som 
anser sig själva ligga i framkanten av civilisationen – saker som ni hört i denna Rapport ** och på andra 
ställen skulle egentligen inte ha skett överhuvudtaget, och definitivt inte i den utsträckning som de har 
inträffat och som, om de mörka hattarna fick sin vilja igenom, skulle vilja fortsätta för alltid och dra in er i 
ytterligare ett världskrig och så vidare och så vidare. Oavsett det, så är vi inte på väg dit nu!! Radera, 
radera, radera!! 

Vi rör oss uppåt, Högre och Högre. Varje dimensionsnivå ni är på har en högre nivå och till slut finns det 
en Högre Dimension. Så det innebär att vi är på en enkelriktad resa, precis som Mästarna Tara och 
Rama*** har sagt, det finns inga tvivel om det. Det är bara så helt enkelt i tredje dimension att man lägger 
ner sin fysiska kropp, men resten av er går vidare och ni välkomnar er själva eftersom ni själva också 
redan är där. Och därför är det så mycket att se fram emot! Vi ser allt. Vi ser framåt och ser bakåt, vi är i 
nuet men vi ser helheten av tidslinjerna. Och vi försäkrar er om att framsteg sker i varje stund! 

Så det är det vi ber er titta på när ni är i det här ögonblicket och vända ert besluttagande till era Hjärtan. 
Nu förstår vi att det finns vissa saker i de dagliga rutinerna och så vidare – oavsett om det är vanor och 
sker automatiskt, eller om det är något nytt att göra – och ibland behöver ni engagera era fantastiska 
hjärnor, som håller på att expandera. Men kom bara ihåg att era hjärnor och era Hjärtan alltid till slut 
kommer att verka som Ett, precis som att ni blir Ett med det totala livet i Universum! Så därför, lita på era 
Hjärtan! 

Var inte så bekymrade över alla de olika nyhetsrapporterna i varje ämne ni kan tänka er. Det är en 
underbar samling, speciellt på Internet. Ta er dit era Hjärtan säger att det finns Kärlek, så kommer resten 
falla på plats. Ni har tillräckligt mycket att göra och vi är här för att göra allt med er, om ni bara vill förena 
er med oss. Det leder till en förening av alla Hjärtan! Vi förstår att historier som att vi tog upp planet till 
moderskeppet och så vidare, och så vidare, verkar vara lite väl märkliga, speciellt om ni berättar dem för 
er granne som är republikan, vilket är en god granne men som helt enkelt inte har tillräckligt mycket 
Sanning för att förstå vad som har skett. 

Inte desto mindre sker dessa saker för att vi, Ashtar Command, har blivit inbjudna av er! Ja, ni kanske inte 
har varit fullt medvetna om det, men era Hjärtan har definitivt bjudit in oss! Era Högre Jag och vi har 
arbetat ihop under eoner av tid. Faktum är att de flesta av er definitiv är en Ashtar Commander och om ni 
inte är det, är ni en ambassadör från en plats långt borta och ni har med all säkerhet åkt i era skepp och det 
finns en aspekt av er som är där nu! Om ni är intresserade kan ni kolla av med era Hjärtan, kanske 
kommer ni få fler detaljer då – men inte nödvändigtvis. Det är helt enkelt något som ni har möjlighet att 
göra, var och en av er! 



Och därför bjuder vi in er att spendera tid med era Högre Jag, era guider – vi, mentorerna, är hedrade över 
att vara i ert sällskap och i er tjänst – bjud in oss! Låt oss ha diskussioner, konversationer, dialoger, 
enskilda samtal, om ni så önskar. Med andra ord, om ni kan se det så också, eftersom Vi-Är–Alla-Ett, vi 
samlas och hittar Sanningen, låt er därför bara lysas upp av Kärlek och alla dessa vackra energier som 
finns kommer att stödja er – var och en av er, verkligen varenda en av er, i, på och ovan planeten Jorden – 
i att stiga upp! Det är så det här spelet heter, om ni vill kalla det så. Åh, vad vi gillar er slang och era 
ordspråk! Det gör allt så precist! 

Det är alltså namnet på spelet. Det kallas att stiga upp, Uppstigningen. Det var väl ett storslaget ord! Vad 
betyder det ordet egentligen? Det betyder att ni kan ta er fysiska kropp med er om det är det ni vill. Men 
det betyder förstås att er fysiska kropp behöver en viss uppgradering. Vi kan hjälpa er med det också! 
Arkturierna speciellt, skall vi säga, de är redo och förberedda på att välkomna er på sina skepp, om ni så 
önskar att komma till deras healingrum. De använder sig av ljus- och ljudfrekvenser, vet ni och de vet 
exakt vad de behöver göra för var och en av er om ni bjuder in er själva ombord. Och ju mer ni öppnar er 
för att ta emot den hjälpen – den teknologiska hjälp som de erbjuder er – desto mer kommer ni att ta 
emot!! 

Nu är det alltså så att vi föreslår, att när ni är i era Hjärtans utrymme, att ni tittar riktigt ordentligt in i den 
spegel som era Hjärtan håller åt er, och se hur Gudomliga ni är. Det är livsviktigt! Med andra ord är det en 
vetskap för er att acceptera och assimilera igenom hela er varelse. Den vetskapen, den kunskapen, den 
acceptansen är en enorm upplyftare, så att säga. Den kommer att göra att era framsteg uppåt ökar i takt!! 

Så tänk på det, och bjud in Gudomligheten i er att tala för er i alla era uttryck. Till exempel, menar vi 
verbala uttrycka, vi talar om handlingar men vi talar också om det som ni kallar era tankar. Och ju mer 
Hjärtbaserade era tankar är, desto mer Gudomliga är de, desto mer kärleksfulla är de, desto mer effektiva 
är de, för era tankar är också frekvens, och de strålar!! Håll Kärleken och håll den cirklande inom er 
själva och sänd ut den telepatiskt. Ni behöver inte gå upp på en scen eller TV eller något däremellan och 
börja ropa ut era Sanningar. 

Om ni önskar göra det, är det helt okej, och förresten, vi kommer till en poäng här, att det är viktigt för 
människor att kliva upp och det kommer att ske i denna tid av enorma förändringar. Inser ni hur många 
lediga tjänster det kommer finnas på alla kontor där man inte har tjänat människor så som det var menat 
– men kommer att bli? Vi talar om politiska administrationer på varje nivå av en regering. Vi talar om 
agenturer som arbetat för regeringar. Vi talar om kyrkor – minus den religiösa dogm som kommit fram. 
Vi talar om de finansiella institutionerna – bankerna kommer att finnas kvar ett tag. De kommer bara 
förändras helt drastiskt och de kommer att behöva människor som agerar utifrån sina Högsta principer. 

Den Gyllene Tidsålderns Hederskod är en del av NESARA och den kommer att instiftas och det kommer 
att vara en förändringsperiod då människor kommer att behöva vänja sig vid att behandlas så som de 
själva önskar att bli behandlade! Det kommer att vara en förändringsperiod när alla kommer att få vänja 
sig vid att vara allas bror eller syster och att stå till tjänst för hela det totala livet. Och det kommer att 
finnas ett enormt behov i utbildningen, inte bara för barn utan för alla åldrar. 

Nu är det så att vissa av dessa saker kommer att komma naturligt, då det gamla faller bort och det nya står 
i ny blom. Det kommer att verka som att det sker över en natt eller till och under en nano-sekund. Och till 
slut kommer det inte finnas något minne. Det kommer inte finnas några behov för minnen av de 
omänskliga saker som ägt rum. När vi säger omänskliga talar vi om de påhopp och degraderingar och 
förslavningar och våldtäkter och mord och så vidare och så vidare som har tillfogats mänskligheten. Men 
under tiden kan ni placera er genom att vara i era Hjärtans utrymme och komma från era Hjärtan, som ni 



säger, agera utifrån era Hjärtan, uttrycka er från era Hjärtan så att ni är redo att kliva in i den Gyllene 
Tidsåldern som Gudomliga, kärleksfulla varelser i det Broder-/Systerskap som Vi-Alla-Är!!! 

Nu skall vi ta en stund och bekräfta vad Mästarna Tara och Rama har sagt om vissa aktiviteter som de 
högsta varelserna i vissa kyrkor** ägnat sig åt. Detta är handlingar av sådan fruktansvärd och extrem 
natur att vi inte skall dröja oss så länge vid dem, utan vi skall helt enkelt säga, ja, detta har skett och de 
har knappt ens snuddat vid det. Men fördjupa inte er i detta utan fördjupa er hellre i Kärleken, Kärleken 
till barnen, för de är oskyldiga och det är arvet från dessa varelser – Illuminati, reptilerna, Arkonerna 
före dem – att använda barn på sätt som är omöjliga att ens uttala i denna Samling. Det är för att fira 
att barnen – vissa är redan tillbaka för att hjälpa till och vissa är tillbaka i mänskliga kroppar för att 
hjälpa till i denna storslagna uppåtgående rörelse – och de som inte är verkliga änglar har gått vidare, 
några av dem, till ännu Högre Dimensioner. 

Nu är det så att dessa barn har varit oskyldiga! Och det är inte bara de offer som har ägt rum innanför 
Vatikanens murar och andra ställen dit vanliga människor inte är tillåtna att gå, inte ens de lägre 
varelserna i kyrkan. Det är inte det enda stället. Det har varit ritualer av detta slag vid vilken tidpunkt 
som helst där det varit ett diktatorskap där diktatorn har varit, vad skall vi kalla det, medlem av dessa 
specifika kyrkor, för att de är lärda att göra detta och de har inte Medkänsla. 

Men barnen passerar in i en högre nivå där de är fria, där de är änglar och där de, faktiskt, förlåter!!! Det 
verkar helt orimligt och absolut helt omöjligt att förstå, varför ett barn skulle vilja komma in i ett liv vars 
uppdrag är att offras på något sätt. Var kommer Medkänsla fram snabbast hos någon som inte är 
uppvaknad, om inte för ett oskyldigt barn, för någon som är väldigt ung? En man, till exempel, som är arg 
kanske begår någon våldsam handling mot någon annan vuxen – och det behöver inte vara en annan man, 
det kan även vara en kvinna – men de flesta vuxna skulle sätta gränsen vid barn. 

Människor skulle riskera sina liv för att rädda livet på barn eller skydda dem ifrån skada, och de skulle 
sätta sin egen säkerhet åt sidan helt och fullt. Hur många gånger rusar en man eller kvinna eller till 
och med ett äldre barn inte ut i trafiken för att rädda ett litet barn som har tultat ut där? Och javisst, det 
finns grymheter som begås mot barn i vanliga hushåll. Men det är barn som grupp som är mest kapabla att 
inspirera till Medkänsla, mest kapabla att lysa upp ett Hjärta, att orsaka ett leende i ansiktet på någon i 
förtvivlan – det är barnens leenden, eller beröringen av ett barns hand eller helt enkelt utstrålningen från 
barnet!!! Och därför är det vi som skall hedra dessa barn och det är vi som skall älska dem alla under 
den tid vi har tillsammans, att sända Kärlek/Ljus till dem, så att de förstår hur älskade de är! 

De flesta av de barn som föds idag har en känsla av sin egen Gudomlighet och detta är väldigt viktigt, för 
det är dessa barn som kommer att bli lärare under den Gyllene Tidsåldern! Det är dessa barn som kommer 
att visa vägen i många många instanser. Vi har talat om för er tidigare att det inte kommer vara ovanligt 
för människor i alla åldrar att delta i en workshop eller lektion av något slag och åtminstone en av lärarna 
kommer att vara någon som ni skulle kalla ett barn – kanske någon som inte ens har tagit studenten än, 
och definitivt ingen högskoleexamen med bokstäver efter sitt namn! Det är barnens visdom och gissa var 
den visdomen kommer ifrån? Den kommer ifrån deras Hjärtan! 

Och det är därför vi bjuder in er – när ni arbetar i era andligt sinnade grupper, när ni har möjlighet att sitta 
under ert favoritträd eller bara har en tillfällig kärleksfull tanke när ni sitter i er trafikstockning någonstans 
– vi bjuder in er att sända den Kärlek ni har i era Hjärtan genom hela er varelse och sedan till barnen. 

Detta är en tidpunkt då nyheter om dem av mörk karaktär kommer ut mer och mer i den allmänna 
mediabilden. Alltfler människor hör om det och eftersom de är sanna, ja de har ju hänt, är det för att 



älska barnen och för att förlåta de människor som har gjort barnen detta. Och det är svårt, vi vet, och när 
vi säger förlåta, talar vi om frånvaron av dömande. Vi talar om att älska dem med Medkänsla och 
Tacksamhet, inte för de brott de har begått, utan för förmåga att se vad som måste förändras från er sida. 
Det är inte för att sätta sig i dömande gentemot dem. De kommer att komma till en väldigt väldigt högt 
stående domstol, vilka tidslinjer de än har, vad som än väntar dem på deras tidslinjer, är det att bjuda in 
dem att återvända till Kärlek, till att rensa och frisläppa allt mörker och att vara som barn själva, oskyldiga 
i sina Hjärtan, vad de än har gjort. 

Så låt barnen visa vägen till denna Förlåtelse som är så nödvändig för att planeten Jorden skall kunna röra 
sig uppåt till sina destinationer! Och låt oss förenas, Hjärta vid Hjärta och påbörja denna storslagna 
Förlåtelse och sända Kärlek till alla barn överallt. 

Ja, Älskade Ni, vi tackar er så mycket för att ni har varit med oss och för er uppmärksamhet och för alla de 
storslagna gärningar ni har utfört och har kvar att utföra på era tidslinjer! Mest av allt tackar vi er för att ni 
är de kärleksfulla, Gudomliga varelserna i mänskliga kroppar som ni är! Kom ihåg att det finns ingen 
separation emellan oss och att det är upp till er att erkänna era egna Gudomligheter och att uttrycka från 
era egna Gudomliga Hjärtan!! Och så är det. Salut!” 

Översättning Charlotta Olsson – www.st-germain.se 
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